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Møtedato: 25.11.2021 Saksbehandler: Anna Juell Johnsen  

_______________________________________________________________________ 
 
O-sak 01/21: Tomgang i leiligheter holdt av til internasjonale studenter 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Tomgangsrapport 
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Sit har i en lengre periode slitt med tomgang i studentboligene holdt av til 2 
internasjonale studenter som kommer for kortere opphold. De fleste internasjonale 3 
studenter på kortere utveksling reiser tilbake til hjeminstitusjonen sin etter endt 4 
høstsemester, dermed er det en stor tomgang i boligene på vårparten. Våren er også 5 
en periode med lite bevegelse i boligmarkedet, og det blir ekstra vanskelig å fylle opp 6 
leilighetene som står tomme etter de internasjonale studentene drar.  7 
 8 
Under behandlingen av internasjonal plattform på Studenttingsmøtet 09. september 9 
2021 ble det lagt til to forslag om at Studenttingets arbeidsutvalg skulle komme 10 
tilbake med en sak om tomgangen i studentboliger. Forslagene lyder som følger:  11 
 12 
Forslag 9 Tillegg fra Gina, linje 87 i sakspapiret: Studenttinget ber om at arbeidsutvalget 13 
kommer tilbake med en sak som omhandler NTNUs ansvar overfor internasjonale studenters 14 
boligsituasjon.  15 
 16 
Forslag 10 Tillegg fra Fredrik, linje 87 i sakspapiret: ber om at AU kommer tilbake til saken 17 
vedrørende tomgang på boliger hos Sit som løftet i STi-møtet 09.09.2021 i et senere STi-møte 18 
    19 
 20 
 21 
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På våren har Sit mellom 350-400 ledige boliger som hovedsakelig er et resultat av 22 
utvekslingsstudenter som er her for kortere opphold på høstsemesteret. Dette 23 
representerer et tap i leieinntekter for Sit på mellom 6-9 millioner kroner. 24 
 25 
Tidligere i høst ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemet og 26 
vurdere flere typer tiltak. Arbeidsgruppen består av representanter fra NTNU, Sit og 27 
Trondheim Kommune. NTNU har tidligere operert med en kvote på 1331 28 
internasjonale studenter som får botilbud i Sit sine leiligheter.  29 
 30 
For koronaåret høst 21-vår 22 ble det inngått en avtale om 50/50 dekning av 31 
tomgangskostnader mellom Sit og NTNU. Avtalen ble da begrenset til studenter som 32 
har behov for boliggaranti (Studenter som kommer fra utenfor EU).  33 
 34 
Dette var en spesiell avtale som var knyttet til en betraktelig større risiko for at 35 
internasjonale studenter ikke møter i Norge som planlagt. Avtalen mellom Sit og 36 
NTNU før pandemien har hatt 50/50 kostnadsdeling uten å være avgrenset til en 37 
studentgruppe, og den har også hatt et tak på hvor mye NTNU dekker i 38 
tomgangskostnader som har ligget på 2,1 millioner NOK. 39 
 40 
Rapporten til arbeidsgruppa legger frem flere tiltak for å få ned tomgangen som etter 41 
planen skal testes ut i løpet av våren 2022. Tiltak som nevnes er blant annet utleie til 42 
andre mulige kundegrupper, flere muligheter for korttidsleie, oppmykning i reglene for 43 
fremleie og markedsføring mot andre kundegrupper enn studenter. Om disse ulike 44 
tiltakene skal gjennomføres må det tilrettelegges av Sit for slike utlån under 45 
vårsemesteret. 46 
  47 
Arbeidsgruppen vil fortsette å kartlegge mulige grupper som kan leie de tomme 48 
leilighetene på vårparten. I og med at 2021 har vært et år preget av pandemi, vil man 49 
mest sannsynlig ikke se resultatene av arbeidet før tidligst våren 2022, sannsynligvis 50 
senere.  51 
 52 
Saksbehandlers vurdering 53 
Tomgang i leilighetene holdt av til internasjonale studenter har vært et problem i 54 
mange år, og noe som har vist seg vanskelig å løse. Det framstår likevel som at Sit, 55 
NTNU og Trondheim Kommune både gjennom denne arbeidsgruppen, men også 56 
tidligere, har hatt en pågående dialog om hvordan man best mulig kan løse 57 
problemet.  58 
 59 
Internasjonale studenter er en særlig utsatt gruppe når det kommer til behov for 60 
leiligheter. De fleste studenter utenfor EU er nødt til å få en leilighet hos en 61 
samskipnad før de får lov til å komme til Norge på utveksling. Det er svært vanskelig 62 
å orientere seg i det private markedet som internasjonal student, både med tanke på 63 
høye priser, men også vansker ved finne rom med korttidsleie. Det er også vanskelig 64 
å orientere seg når man ikke har mulighet til å komme på visning. Det er viktig at Sit 65 
holder av en andel leiligheter til internasjonale studenter om man ønsker at de skal 66 
ha et godt og dekkende tilbud som student ved NTNU.   67 
 68 
Det virker ikke hensiktsmessig at NTNU skal ta ansvar for å dekke en større andel 69 
enn de har gjort tidligere, til tross for at leilighetene holdes av til internasjonale 70 
studenter ved NTNU. Sit har ansvar for velferdstilbudet til alle studenter i sine 71 
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respektive studiebyer, internasjonale studenter ved NTNU inngår like mye i dette 72 
som norske studenter. Vi vurderer det ikke som et særskilt ansvar for NTNU å ta mer 73 
av den økonomiske risikoen enn Sit når det kommer til internasjonale studenter.  74 
 75 
NTNU burde likevel samarbeide og hjelpe ved behov, slik som de har gjort under 76 
pandemien og tidligere. Spesielt fordi Sit aktivt holder av leilighetene etter 77 
forespørsel fra NTNU er det viktig at NTNU bistår i forbedring av problemet der de 78 
kan.  NTNU er allerede i dialog med Sit for å finne tiltak via blant annet 79 
arbeidsgruppen som utarbeidet tomgangsrapporten, og vil fortsette å være involvert i 80 
prosessen framover. 81 
 82 
Dette er ingen ny problemstilling, den har eksistert i mange år uten at man har klart å 83 
finne en løsning. Håndteringen av tomgangen vil mest sannsynlig være en pågående 84 
prosess i lang tid framover, og det vil ta tid før man ser resultatene av de ulike 85 
tiltakene denne rapporten skisserer. Det er derfor viktig at Studenttinget følger 86 
utviklingen framover.  87 
 88 
Arbeidsutvalgets innstilling 89 
Studenttinget er orientert om saken. 90 



Tomgangsproblematikk                  

1.0 INNLEDNING 
Dette notatet tar for seg utfordringene med tomgang Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 

Trondheim (Sit) opplever hver vår, som en konsekvens av internasjonale studenter som kommer for 

kortere opphold, i hovedsak på høstsemester. 

På grunn av lite bevegelse i boligmarkedet på vårsemester er boligene som blir ledige etter disse 

studentene, vanskelig å få leid ut før til høsten igjen, og dette får store økonomiske konsekvenser. 

Det er nå satt ned en (ny) arbeidsgruppe som skal se på problematikken på nytt, og det blir derfor 

viktig for gruppen å vurdere flere typer tiltak. Arbeidsgruppen består av representanter fra NTNU; 

Trondheim Kommune og Sit. 

Dette arbeidsnotatet tar for seg litt historikk for hvordan situasjonen har vært frem til nå, og ser på 

ulike tiltak på hva man kan teste ut for å bedre situasjonen. 

 

Illustrasjonen viser trendene av internasjonale studenter som bor i en Sit bolig gjennom året. 

Det er ingen quick fix på denne utfordringen. Problemstillingen har vært tema i mange år, uten at 

man har klart å løse dette.  
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2.0 BAKGRUNNSTALL 
 

 

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom ubrukt kvote og ledige rom  

Tidligere har man operert med en kvote på 1331 internasjonale studenter. Om man ser på tabellen 

ser man at den ubenyttede kvoten henger tett sammen med utvikling i ledige boliger. Dette betyr at 

oppsigelsene Sit får fra norske studenter på høst, klarer man i stor grad å leie ut på vår. Av og til litt 

mer, noen ganger mindre.  

I årene 2016-2019 fra januar til juni har Sit et snitt på ledige boliger pr. mnd. fordelt slik: 

• 2016: 377 ledige pr. mnd. 

• 2017: 459 ledige pr. mnd. 

• 2018: 340 ledige pr. mnd. 

• 2019: 439 ledige pr. mnd.  

Om vi regner en snittpris på 3600 kr. pr bolig, vil kostnadene for dette for et semester (januar-juni) se 

slik ut: 

• 2016: 377 boliger (377*3600*6= ca. 8,1 mill.) 

• 2017: 459 boliger (459*3600*6= ca. 9,9 mill.) 

• 2018: 340 boliger (340*3600*6= ca. 7,5mill.) 

• 2019: 439 boliger (439*3600*6= ca. 9,5 mill.) 

Om man får ned gjennomsnittstallet på ledige boliger ser resultatet slik ut: 

(Antall ledige boliger X Gjennomsnittspris X 6 måneder) 

• 300*3600*6= ca. 6,5 millioner 

• 200*3600*6= ca. 4,3 millioner 

• 150*3600*6= ca. 3,2 millioner 

• 100*3600*6= ca. 2,1 millioner 

• 50*3600*6= ca. 1,1 million 

Ergo; 50 ekstra kontrakter i et halvt år utgjør ca. 1,1 million kroner.  
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3.0 TILTAK 
 

Slik vi ser det er det derfor flere små tiltak som kan utforskes og testes ut, for å få ned tomgangen. 

Det er derfor ønskelig i første omgang å sjekke potensialet hos mulige kundegrupper. Da er det viktig 

å kartlegge:  

• Hvilken gruppe 

• Potensiale antall kontrakter 

• Potensiale varighet på kontrakt 

• Total gevinst/leieinntekt 

 

For at dette skal la seg gjennomføre må dette tilrettelegges av Sit. Dette kan innebære at hele 

bygg/kollektiv må frigis slik at man skal kunne leie ut til andre kundegrupper enn studenter for 

kortere perioder. Dette er et tiltak som kan vurderes, men man må se på om det vil ha noen negative 

konsekvenser. Det vil ikke være aktuelt å flytte ikke-studenter inn med studenter. 

Antallet utvekslingsstudenter som kommer for kortere opphold på høstsemester er ca. 700. det må 

vurderes om disse burde i hovedsak få kontrakter i egne bygg, slik at vi får tømt disse til jul, og 

dermed leie ut også til ikke-studenter på vårsemester. Minimum 350-400 burde i tilfelle settes av, da 

dette er omtrent det vi opplever av tomgang på våren. 

Sit kan også undersøke om man i større grad kan planlegge rehabiliteringer og renoveringer på 

vårsemester, slik at vi også her kan «spare inn» boliger. Dette blir allerede gjort, så det er usikkert om 

det er mulig å gjennomføre dette i større grad. 

På sikt kan det også være større muligheter for korttidsleie. Men Sit trenger dataverktøy for å 

håndtere dette bedre enn i dag, for å holde kostnadene nede. Dette ser Sit at vil kunne løses fordi 

man akkurat har kjøpt Trondheim Vandrerhjem, som fører til at man må finne måter å administrere 

dette på. 

Et annet tema er selve markedsføringen mot andre kundegrupper enn Studenter. Dette vil bli en 

vesentlig del av driften av Trondheim Vandrerhjem, og vil naturlig kunne ha positive konsekvenser i 

det å prøve og nå andre kundegrupper på våren, med tanke på tomgangsproblematikken. 

Sit ønsker også å myke opp reglene for fremleie, slik at det blir lettere å søke og få innvilget fremleie. 

Det skal også jobbes med om Sit bedre kan legge til rette for fremleie blant norske studenter som 

skal på utveksling, og internasjonale som skal på utveksling til Norge. Dette kan for eksempel 

tilrettelegges ved at Sit markedsfører dette tilbudet bedre.  

 

 

 

 

 

 



4.0 POTENSIELLE MÅLGRUPPER 
 

POTENSIELLE GRUPPER POTENSIELT 
ANTALL 

VARIGHET 
KONTRAKT 

GEVINST/LEIEINNTEKT Kommentar 

 
NIRS 

 
 

 
NIRS får stadig 
henvendelser fra 
internasjonale PhD 
stipendiater som er 
interessert i hybel/ 
ettroms.  
Sit har 
hensiktsmessige 
boliger til denne 
gruppen. 
NIRS mottar ca 450 
boligsøknader fra 
internasjonalt 
ansatte og 
gjesteforskere 
gjennom et 
normalt år. Ca 60% 
av søkerne kommer 
til Norge uten 
familie. 

 

Alt fra korteste 
alternativ til hele 

semestre 

 NIRS vil delta på 
enkelte møter i 

arb.gruppen. Deltok 
i mai 2021. 

 
 

SAMLINGSBASERTE 
STUDIER 

 

 
 

? 

• Mulighet 
for 
ukesleie? 

 
 

  
2020 – Int. sek. har 

bedt 
Opptakskontoret om 
statistikk. Ubesvart. 
2021 – Int. sek. har 

bedt 
Opptakskontoret om 

statistikk. 
Fikk beskjed om å ta 
kontakt med hvert 

enkelt fakultet, men 
spurte 

Opptakskontoret en 
tredje gang, da vi 

bare trenger tall på 
antallet som har 
møtt for å få et 

omtrentlig antall. 



 
PROSJEKTSTUDENTER 

 

Tallet varierer, men 
ca. 200 i et 
normalår, hvorav 
150 allerede er på 
vår. 

  Her er det lagt ned 
et arbeid for å få 

flest mulig på 
vårsemester. Ca 75% 

kommer på vår. 
Videre tiltak for å 
påvirke fortsetter. 

 
UTVEKSLINGSSTUDENTER 
(m/ likest mulig studieår 

v/hjemmeinst.) 
 

Antallet eksamener 
v/ Int. sek. kan 

sannsynligvis økes 
fra 10 til 20 med 

god tilrettelegging. 
 

Flere fagvalg på vår 
(må spilles inn til 

fakultet) 

  Hovedproblemet 
med eksamen etter 
ankomst: kapasitet 

(både rom og 
personale) 

Sannsynligvis for 
ressurskrevende. 

Utfordring: 
FAGVALG 

 
NORPART/UTFORSK 

 
Vanskelig å påvirke 

NORPART, men vi kan 
likevel forsøke. To 

program i vekst, men 
NORPART er betydelig 

større i antall stud. 
 

ERASMUS+ Global 
Mobilitet (foreløpig få 

studenter, men et 
program i vekst) 

NORPART (40+ 
stud.) – bør tas opp 

i Int. forum. Fak. 
kan oppfordres. 

Fagene blir gjerne 
lagt opp til 
NORPART-

studentene. 

  NORPART vil være 
vanskeligere å 

påvirke enn 
UTFORSK.  

Det har blitt 
oppfordret til å 

legge til rette for 
utveksling på vår for 

både NORPART, 
UTFORSK og 

Erasmus + GLOBAL 
på søkerseminar for 

NORPART og 
UTFORSK både i 
2020 og i 2021. 

Nytt samarbeid med 
USA/Canada 

 
 

 
 

    

 
ANDRE? 

Staff week og 
ansattmobilitet. 

 

S.W: 30-40 
deltakere 

 
3-4 henv. per uke 

til ansvarlig for staff 
mobility. 

S.W: Cirka 1 uke  Normalt arrangeres 
Staff Week i mai. 

Sit-bolig kan være et 
alternativ til hotell. 

VISIT TRONDHEIM  
 

0 

  Mange av Hotellene 
i Trondheim er 
medeiere i Visit 

Trondheim. Visit får 
støtte på grunnlag 
av antall belagte 

hotelldøgn. Det vil 



derfor ikke være av 
Interesse for Visit å 

bidra med noe i 
denne 

problemstillingen så 
lenge det ikke er 

fullt belegg på 
hotellene. 

NÆRINGSFORENINGEN 
 

  
0 

  Næringsforeningen 
(Markedssjef) ser 

ikke hvordan Nit kan 
bidra inn i denne 

problemstillingen. 
De har normalt ikke 
ansvar for messer 
eller konferanser 

som tiltrekker seg et 
nasjonalt/ 

internasjonalt 
publikum.   

KULTUR- OG 
IDRETTSARRANGEMENT 

 
? 

Varigheten på 
disse kontraktene 
vil være opptil en 

uke. 

 Det er et stort antall 
kultur og 

idrettsarrangement 
som skjer fast på 
vårsemester og i 

løpet av sommeren. 
Dette kan være 

store og små VM-
uker, konkurranser, 

Cuper etc (for 
voksne). Dette er et 

potensielt 
kundegrunnlag for 

korttidsutleie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0: OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 
På våren har Sit imellom 350-400 ledige boliger som er resultat av i hovedsak utvekslingsstudenter 

som er her for kortere opphold på høstsemester. Kostnadene av dette tapet ligger mellom 6-9 

millioner i semesteret.  

50 leiekontrakter i et semester (6 måneder) utgjør ca. 1,1 million. Det kan derfor være en god start å 

forsøke å kartlegge potensielle grupper vi kan samarbeide med.  

Arbeidsgruppen har utredet muligheten for samarbeid med Næringsforeningen (Nitr) og Visit 

Trondheim. Nitr har ingen praktiske samarbeid med messeselskapene som arrangerer større messer 

og arrangement. Visit Trondheim på sin side er finansiert av hotellene i byen og får støtte basert på 

belegg. Det betyr at NTNU og Sit i større grad selv må forsøke å legge til rette for, og tilpasse seg der 

det er mulig, for å begrense tomgangen. 

Sit vil tidligere enn først trodd, få systemer på plass for å håndtere kortere leie, og vil se på 

mulighetene for å utnytte dette for å avhjelpe på tomgangsproblematikken.  

Arbeidsgruppa vil jobbe videre med kartlegging av potensielle grupper som vist i oversikten ovenfor. 

Vi skal i starten av januar planlegge nytt møte og hvordan vi tar dette videre.  

2021 vil være et spesielt år, hvor Sit ikke vil oppleve den samme tomgangen, og det vil i løpet av 2021 

derfor være vanskelig å si hvilken effekt disse tiltakene vil ha. Vi anser derfor at vi tidligst vil kunne se 

effektene av arbeidet våren 2022. Sannsynligvis senere, da vi fortsatt har ringeffekter av endringer 

forårsaket av pandemien. Men vi skal jobbe videre med problemstillingen.  

 

 

Oppsummerende kommentarer pr. 27.10.21 
 

Til nå har tomgangsgruppa forsøkt ulike tiltak. Vi ser at noen vil ha effekt på kort sikt, mens de fleste 

vil kunne gi oss effekt på lengre sikt og som det er nødvendig å fortsette og arbeide med fremover. 

 

Som nevnt valgte Sit å utsette rehabilitering av to bygg, som de i utgangspunktet hadde valgt å 

stenge fra høsten 2021. Disse ble åpnet og satt i stand igjen for utleie til internasjonale studenter på 

kortere kontrakter. Dette utgjør ca. 100 hybler. Disse byggene skal stenges fra januar 2022 igjen, slik 

at man unngår tomgang på disse hyblene. Bare dette vil ha en besparelse på ca. 2 millioner.  

 

Tomgangsgruppa har også etablert dialogen med NIRS, som vil oppfordre phd. stipendiater om å 

søke bolig hos Sit på vår. Dette er et tiltak vi håper å kunne se noe effekt av fra og med våren 2022.  

 

Utover dette er de andre tiltakene mer langsiktig. For det første er det lagt ned et arbeid for å 

forsøke å påvirke prosjektstudentene til å komme på vår. Her er imidlertid allerede 75% av 

studentene på vårsemester.  



Det er også oppfordret via Søkerseminar for Utforsk og NORPART i 2020/21 om å legge til rette for at 

studenter på UTFORSK, NORPART og Erasmus+ GLOBAL kommer i vårsemester. I den grad vi kan råde 

programkoordinatorer (Norpart, Utforsk etc) til å tilrettelegge for innkommende utveksling på vår, så 

vil Internasjonal seksjon gjøre det. 

Internasjonal seksjon har også involvert seg i boligformidlingsprosessen i forbindelse med ulike kurs 

og kortere utvekslingsopphold for å styre de over til vårsemester og henvise de til Sit. Dette er 

grupper hvor kurskoordinatorene tidligere ofte har organisert bolig for studentene på det private 

markedet. 

 

Til sist jobber Sit med et digitaliseringsprosjekt, som legger bedre til rette for kortidsutleie. Dette kan 

også være med å bidra til utleie for andre på sikt, som for eksempel studenter på samlingsbaserte 

studier. 

 

Arbeidsgruppa mener fortsatt at det ikke finnes en quick fix på denne utfordringen, men at man må 

fortsette arbeidet og at man gradvis må se på ulike tiltak og praksiser til hvordan ting gjøres.  

 



 

 

 
  
Møtedato: 25.11.2021 Saksbehandler: Simon Løvdal 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 35/21  Endringer i Studenttingets reglement - 2. gangsvedtak 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Endringsforslag 2. gangsvedtak 
Vedlegg 2 - Førstegangsvedtak reglement Studenttinget 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi - Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Studenttinget gjennomførte 4. november en førstegangsbehandling av endringer i 2 

Studenttingets reglement. For at endringene skal tre i kraft må de godkjennes med en 3 

andregangsbehandling, igjen med ⅔ kvalifisert flertall.  4 

 5 

Vedlegg 1 viser reglementsendringene som ble vedtatt under 6 

førstegangsbehandlingen. Det er de samme endringene som her skal voteres over i 7 

bolk, i andregangsbehandling kan man enten godkjenne alt eller ingenting.  8 

 9 

Reglementet med endringer som ble vedtatt under 1. gangsvedtak er illustrert i 10 

vedlegg 2. 11 

 12 

Saksbehandlers vurdering 13 

Studenttinget har fått mulighet til å delta aktivt i diskusjonen om nytt reglement og 14 

komme med innspill til forslag til endringer i løpet av høsten. Reglementet har blitt 15 

diskutert på høstseminar, i eget diskusjonsmøte og det har vært mulighet for å sende 16 

skriftlig innspill. Forsalgene ble til slutt diskutert og stemt over på Studenttingsmøtet 4. 17 

november.  18 

 19 

Selv om et par punkt førte til mye debatt var Studenttinget stort sett enige i 20 

endringsforslagene. Saksbehandler mener Studenttinget har fått et godt grunnlag til å 21 

gjøre et andregangsvedtak av reglementsendringene. 22 

 23 
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Saksbehandler anser det som hensiktsmessig at saken avsluttes i inneværende 24 

Studenttingsperiode. 25 

 26 

Saksbehandlers innstilling 27 

Studenttinget godkjenner følgende endringsforslag i bolk: 28 

 29 

F0.1.1, F0.1.2, F0.1.3, F0.1.4, F0.1.5 30 

F1.1.1, F1.2.1, F1.2.2 31 

F2.1.1, F2.2.1, F2.2.2 32 

F3.1.1, F3.2.1, F3.2.2, F3.2.3, F3.3.1, F3.4.1, F3.5.1, F3.7.1, F3.8.1, F3.9.1, F3.10.1, 33 

F3.11.1, F3.11.2 34 

F4.1.1, F4.1.2, F4.2.1, F4.2.2, F4.2.3, F4.2.4, F4.5.1, F4.5.2 35 

F5.4.1, F5.4.2, F5.5.1 36 

F6.1.1, F6.1.2, F6.2.1, F6.2.2, F6.3.1 37 

F7.1.1, F7.2.1 38 

F9.1.1.  39 



 

F 

0.1.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Talerett: Retten til å ta ordet under debatter på møter 

 

Begrunnelse: 

Talerett er omtalt senere i reglementet, men ikke definert. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  

   

 

F 

0.1.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Forslagsrett: Retten til å foreslå endringer i vedtakssaker 

 

Begrunnelse: 

Forslagsrett er omtalt senere i reglementet, men ikke definert. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

0.1.3 

 Strykningsforslag 

Stryke: 

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets medlemmer på heltid 

 

Begrunnelse: 

Studenttinget har ikke arbeidsutvalgsmedlemmer på deltid lengre. En presisering oppleves 

som overflødig. «Studenttingets ledelse» brukes heller ikke som begrep lengre. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

0.1.4 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i 

Gjøvik. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i 

Gjøvik. 

 



Begrunnelse: 

Organisasjonens navn er «Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik». Endringen er foreslått 

siden dette gir et mer korrekt navn. 

Forslagstiller: Markus Grorud 

 

 

F 

0.1.5 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i 

Ålesund. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU 

i Ålesund. 

 

Begrunnelse: 

Organisasjonens navn er «Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund». Endringen er foreslått 

siden dette gir et mer korrekt navn. 

Forslagstiller: Markus Grorud 

 

 

F 

1.1.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 

opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 

institusjonens styre. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 

opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 

NTNU. 

 

Begrunnelse: 

Studenttinget jobber ikke primært opp mot NTNU-styret, men NTNU som helhet. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 



F 

1.2.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 

studentene på NTNU sin sak i disse fora.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttinget engasjerer seg også i nasjonal og internasjonal studentpolitikk på vegne av 

NTNUs studenter. 

 

Begrunnelse: 

Mer overordnet formulering. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

1.2.2 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 

representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttinget er valgorgan for alle sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 

skal være representert, med unntak av NTNU-styret. Studenttinget er innstillende organ der 

Rektor velger studentrepresentanter. 

 

Begrunnelse: 

Eksisterende formulering kan tolkes slik at Studenttinget er valgorgan også for fakultet- og 

instituttstyrene. Dette mener arbeidsutvalget er uheldig og ønsker å legge til en presisering 

om at det er alle sentrale styrer, råd og utvalg Studenttinget skal velge og innstille til. I tillegg 

er det presisert at Studenttinget ikke er valgorgan for NTNU-styret, da dette er noe hele 

studentmassen velger. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

2.1.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Studenter som stiller til valg må ha studietilhørighet ved stedet de skal representere. 

 

Begrunnelse: 

Presisere at man kun kan stille til valg som representant for egen valgkrets. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 



F 

2.2.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

§ 2.3 Valgmåte og valgperiode 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§ 2.2 Valgmåte 

Begrunnelse: 

Paragrafen heter Valgmåte og valgperiode, men omtaler kun valgmåte. Ettersom valgperiode 

er omtalt i Studenttingets valgreglement foreslår arbeidsutvalget å fjerne siste del slik at det 

blir presisert at paragrafen kun omtaler valgperiode. Paragrafnummer er også foreslått justert 

som redaksjonell endring. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

2.2.2 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Enhetene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandater hver ved kvotering. 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Hver studieby sikres minst to – 2 – mandater. Fakultetene sikres ett mandat hver ved 

kvotering. 

 

Begrunnelse: 

Eksisterende formulering kan tolkes slik at Gjøvik og Ålesund kun får to 

Studenttingsrepresentanter hver, selv om en eventuell økning i studentmasse skulle tilsi at de 

får tre mandater ved Huntington-Hill. Etter at forslaget ble sendt til Studenttinget for har det 

kommet frem at «studieby» er en mer hensiktsmessig formulering enn «studiested» i dette 

punktet, da «studiested» kan tolkes til at også alle campus i Trondheim skal sikres to 

mandater med kvotering. I endelig forslag er forumelingen «ved kvotering» fjernet. Dette er 

som følge av at valget til Studenttinget er 3 separate valg med hver sin valgkrets. Det vil 

derfor ikke kvoteres inn kandidater fra en studieby. Med ny formulering ivaretar man at 

mandatene blir fordelt med Huntington Hill metoden, men dersom en studieby bare får ett 

mandat som følge av fordeling skal de sikres ett ekstra slik at alle studiebyer har minst to 

mandater hver. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

  

 

 

 

 

 



F 

3.1.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Arbeidsutvalget skal innstille på hvorvidt saker med eksterne saksbehandlere behandles eller 

avvises med begrunnelse. 

Begrunnelse: 

Arbeidsutvalget mener det vil være hensiktsmessig å innstille på hvorvidt saker fra eksterne 

saksbehandlere skal tas opp i Studenttinget eller ikke. Dette er for å hindre at Studenttinget 

potensielt bruker tid på tullesaker eller saker som ikke hører hjemme i Studenttinget. 

Studenttinget vil likevel ha mulighet til å ta opp saken og behandle den på det aktuelle 

Studenttingsmøtet dersom de er uenige med arbeidsutvalget.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.2.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

§ 3.2 Møterett 

Alle har møterett på Studenttingsmøter, så lenge møtet ikke er vedtatt lukket i henhold til § 

3.10. Møtedatoer og møteinnkalling skal være bekjentgjort på Studenttingets nettsider. 

 

Begrunnelse: 

Dette har vært gjeldene praksis, men har ikke vært presisert. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.2.2 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttingets Arbeidsutvalg er ansvarlig for at innkallinger til Studenttingsmøter blir sendt ut 

til Studenttingsrepresentantene og andre interessenter. 

 

Begrunnelse: 

Tydeliggjøring av eksisterende praksis. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 



F 

3.2.3 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Innkallingen med innstilling fra Arbeidsutvalget i alle saker skal være sendt representantene i 

Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Innkallingen skal være sendt til representantene i Studenttinget senest fire – 4 – dager før 

møtedato. Alle saker skal sendes med innstilling eller Arbeidsutvalgets bemerkning. 

 

Begrunnelse: 

Bedre formulering av eksisterende paragraf. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.3.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Faste representanter som ikke kan delta på et Studenttingsmøte skal varsle forfall så snart 

som mulig etter møteplanen er gjort kjent. Forfall meldes til Arbeidsutvalget. 

 

Begrunnelse: 

Tydeliggjøre forventning til Studenttingsrepresentantene. Det er arbeidsutvalget som formelt 

har ansvar for Studenttingsmøtene. Forfall bør derfor varsles til arbeidsutvalget. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.4.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet skal 

Studenttinget votere over om representanten skal få stemmerett i den aktuelle saken. Vedtak 

skal skje med ⅔ kvalifisert flertall. 

 

Begrunnelse: 

For at Studenttinget skal kunne gjøre fornuftige vedtak er det en forutsetning at 

Studenttingsmedlemmene har satt seg inn i saken på forhånd og fått med seg debatten rundt 

den enkelte saken. Saksbehandler mener derfor det er uheldig at reglementet åpner for at 

studenttingsmedlemmer som kommer sent til et møte kan votere i en sak uten å ha fått deltatt 

i den tilhørende debatten. Dersom en Studenttingsrepresentant skulle komme sent til et møte 

bør terskelen for å kunne innvilge stemmerett ligge ganske høyt.  

 



En formulering om at studenttinget kan votere over om stemmerett skal innvilges innebærer 

at studenttinget aktivt må be om å fjerne stemmeretten til noen i den aktuelle saken. Dette er 

uheldig ettersom det vil skape en terskel for å be om votering. Ved å reglementsfeste at man 

skal votere fjerner man denne terskelen. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

F 

3.5.1 

 Strykningsforslag 

Gammel tekst: 

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Alle studenter ved NTNU har forslagsrett på Studenttingets møter. 

 

Begrunnelse: 

Arbeidsutvalget ønsker å begrense eksternes mulighet til å sende inn endringsforslag direkte 

på Studenttingssaker. Dersom det likevel skulle være ønskelig å innvilge forslagsrett til faste 

observatører som ikke er studenter på NTNU har Studenttinget myndighet til å gjøre dette jfr. 

Forretningsorden. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.7.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Arbeidsutvalgets innstilling ligger til grunn hvis ikke annet blir bestemt av Studenttinget. 

 

Begrunnelse: 

Presisering av gjeldene praksis 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

3.8.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttingsrepresentanter, Studenttingets ledelse og Kontrollkomiteen kan for å 

kommentere et vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. 

protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttingsrepresentanter, Studenttingets Arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen kan for å 

kommentere et vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere 

henholdsvis protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før møtet 

heves. 

 

Begrunnelse: 

Endre «Studenttingets ledelse» til «Studenttingets Arbeidsutvalg». 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

3.9.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

Ledelsen, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 

Studenttinget aktivt fjerner den. 

Ny tekst: 

Ledergruppen, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 

Studenttinget aktivt fjerner den. 

 

Begrunnelse: 

Endre «Ledelsen» til «Ledergruppen» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 



F 

3.10.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studentrepresentantene i Styret 

En representant fra:  

● Alle Studentrådene ved fakultetene 

● Velferdstinget 

● Studentparlamentet DMMH 

● NSO 

● DION 

● Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studentrepresentantene i NTNU-styret. Representanter fra studentdemokratier tilknyttet Sit, 

Norsk studentorganisasjon, studentrådene ved fakultetene, Velferdstinget, DION og styrer, 

råd og utvalg Studenttinget velger eller innstiller til. 

 

Begrunnelse: 

Endring til formulering som favner alle de samme faste observatørene uten å bruke en 

uttømmende liste. DMMH skal ikke forskjellsbehandles fra andre studentdemokrati tilknyttet 

Sit.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

3.11.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

§ 3.12 Konstituerende Studenttingsmøte 

Konstituerende Studenttingsmøte er møtet hvor det påtroppende Studenttinget velger 

medlemmer til sitt Arbeidsutvalg. Møtet gjennomføres på høsten. 

 

Begrunnelse: 

Konstituerende Studenttingsmøte blir omtalt i reglementet, men har ikke blitt definert. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

3.11.2 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

§3.2 Innkalling 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.3 Innkalling 

 

Gammel tekst: 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§ 3.4 Vedtaksdyktighet 

Gammel tekst: 

§ 3.4 Stemmerett 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.5 Stemmerett 

Gammel tekst: 

§3.5 Tale- og forslagsrett  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.6 Tale- og forslagsrett 

Gammel tekst: 

§ 3.6 Vedtak 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.7 Vedtak 

 

Gammel tekst: 

§3.7 Stemmelikhet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.8 Stemmelikhet 

Gammel tekst: 

§3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

 

Gammel tekst: 



§3.9 Møte for lukkede dører 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.10 Møte for lukkede dører 

 

Gammel tekst: 

§3.10 Faste Observatører 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§3.11 Faste Observatører 

 

Begrunnelse: 

Redaksjonell endring av paragrafnummer ettersom det er foreslått å legge til ny §3.2. Endring 

behandles i bolk. 

Merknad: 

Må sees i sammenheng med F3.2.1. Dersom F3.2.1 faller anbefales F3.11.1 avvist. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

4.1.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget, og består av 

Studenttingets heltidsstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen fordeler selv oppgaver som 

ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttingets Arbeidsutvalg utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget. Ledergruppen 

består av Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i NTNUs styre som takker ja til stilling i 

Studenttinget. Ledergruppen fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller 

stillingsinstruksene. 

 

Begrunnelse: 

Presisering av beskrivelse av Studenttingets ledergruppe ettersom det ikke eksisterer 

deltidsstillinger lengre, samt at Studentrepresentantene i NTNU-styret kan takke nei til 

stillingen i Studenttinget.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 



F 

4.1.2 

 Tilleggsforslag 

Flytte fra §4.2 til §4.1: 

Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak. 

Begrunnelse: 

Passer bedre inn under §4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet enn 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

4.2.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid. Medlemmene, med unntak av 

stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund, velges til bestemte verv. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid, hvorav fire – 4 – har arbeidssted i 

Trondheim og velges på Studenttingets konstituerende møte. 

 

Begrunnelse: 

Ønsker å presisere at de fire medlemmene av arbeidsutvalget som velges på konstituerende 

møte har arbeidssted i Trondheim.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

4.2.2 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Leder velges først, og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 

nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

På Studenttingets konstituerende møte skal leder velges først. Rekkefølgen for de 

påfølgende valgene avgjøres ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en nestleder blant de 

valgte til arbeidsutvalget i Trondheim. Leder kan ikke bli valgt som nestleder. 

Begrunnelse: 

Ønsker å legge til en presisering om at nestleder skal velges blant arbeidsutvalgets stillinger 

som har arbeidssted i Trondheim, samt at leder ikke kan bli valgt som nestleder. 

Forslagstiller: Markus Grorud 

 

 



F 

4.2.3 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være 

• Leder 

• Fagpolitisk ansvarlig 

• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

• Internasjonal ansvarlig 

• Stedlig leder Gjøvik 

• Stedlig leder Ålesund 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Arbeidsutvalgets stillinger med arbeidssted i Trondheim skal være: 

• Leder 

• Fagpolitisk ansvarlig 

• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

• Internasjonalt ansvarlig 

Arbeidsutvalgets to øvrige stillinger er Stedlig leder Gjøvik og Stedlig leder Ålesund. Disse 

velges av de lokale studentparlamentene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund, som ledere av de 

lokale studentparlamentene. 
Begrunnelse: 

Presisering av arbeidsutvalgets medlemmer og stedlig leders rolle 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

4.2.4 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Stedlige ledere godkjennes formelt av Studenttinget for å være en del av Studenttingets 

Arbeidsutvalg. 

 

Begrunnelse: 

De stedlige lederne velges av sine respektive Studentparlament, men har også en rolle i 

Studenttinget NTNU og stemmerett på AU-møtene. Det er da ønskelig at Studenttinget skal 

foreta en formell godkjenning av de Stedlige lederne, for at makten de får i Studenttinget er 

forankret i Studenttinget.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 



F 

4.5.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

§4.5 Vedtaksdyktighet 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig ved minst 50% oppmøte. 

Begrunnelse: 

Ønsker å legge inn føring for hvor mange som må være tilstede på arbeidsutvalgsmøtene for 

å kunne fatte vedtak eller innstille på saker. Slik reglementet er nå kan det tolkes slik at én 

person på et AU-møte er nok til å kunne innstille på saker til studenttinget eller oppnevne 

representanter til arbeidsgrupper og liknende. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

4.5.2 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

§4.5 Stemmelikhet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

§4.6 Stemmelikhet 

Gammel tekst: 

§4.6 Observatører 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§4.7 Observatører 

Begrunnelse: 

Redaksjonell endring som følge av forslag om å legge til ny paragraf §4.5 

Merknad: 

Må sees i sammenheng med F4.5.1. Anbefales avvist dersom F4.5.1 faller. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

5.4.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Dersom en i ledelsen eller medlemmer av arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit 

mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Dersom en studentrepresentant som Studenttinget har valgt, oppnevnt eller innstilt trekker 

seg, eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende 

studenttingsmøte. 

 

Begrunnelse: 

Bredere formulering slik at det gjelder alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger eller 

oppnevner til. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

F 

5.4.2 

 Strykningsforslag 

Strøket tekst: 

, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. Studenttinget kan fravike denne 

bestemmelsen med kvalifisert flertall. 

Begrunnelse: 

Foreslås strøket ettersom man potensielt må vente veldig lenge på å få fylt en plass dersom 

en representant trekker seg eller får vedtatt mistillit med eksisterende formulering. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

5.5.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Ved stemmelikhet gjenåpnes talelisten og det holdes omvalg mellom de representantene som 

fikk like mange stemmer. 

 

Begrunnelse: 

Det oppleves lite hensiktsmessig å gå direkte til omvalg uten å åpne talelisten igjen ved 

stemmelikhet. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 



F 

6.1.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

§6.1 Ledelsen 

Ny tekst: 

§6.1 Arbeidsutvalget 

Begrunnelse: 

Endre til formulering som benyttes i dag. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

6.1.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Dersom Stedlige ledere får vedtatt mistillit mot seg skal studentparlamentet orienteres 

 

Begrunnelse: 

Studenttinget kan vedta mistillit mot Stedlige lederes rolle i Studenttinget, men kan ikke fjerne 

dem fra rollen som Stedlige ledere ovenfor sitt studentparlament. De vil da miste rollen sin i 

arbeidsutvalget, men fortsatt inneha den lokale rollen som stedlig leder såfremt ikke 

Studentparlamentet også velger å fjerne dem. Det er ønskelig at Studentparlamentet 

orienteres hvis Studenttinget fatter et slikt vedtak. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

6.2.1 

 Endringsforslag 

Gammel tekst: 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot studentrepresentanter valgt, 

oppnevnt eller innstilt av studenttinget. 

 

Begrunnelse: 

Ønsker en mer generell formulering. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 



F 

6.2.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

§ 6.3 Karantenetid 

Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi 

vedkommende en karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille 

til råd, verv eller utvalg Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 

 

Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på 

grunnlaget for mistillit. 

 

Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall. 

 

Begrunnelse: 

Ved mistillit kreves det en god prosess inn mot behandling i Studenttinget. Slike saker er 

alvorlige for personene involvert og krever mye tid og ressurser for å behandles på en 

forsvarlig måte. Ettersom en mistillit ofte kommer som et resultat at vedkommende gjentatte 

ganger ikke har klart å vise at de kan skjøtte vervet sitt, vil ikke forsalget bli behandlet før sent 

i perioden. Når de fleste stillinger kun har varighet på 1 år av gangen vil man i praksis kunne 

stille på nytt til samme verv kort tid etter at man har blitt felt i et mistillitsforslag.  

 

Mistillitssaker er lukkede saker, så alle som ikke deltok på den opprinnelige behandlingen kan 

ikke få innsyn i bakgrunnen for mistillit. Dette medfører at om en person som er felt ved 

mistillit stiller til samme verv på nytt vil det med høy sannsynlighet være 

Studenttingsrepresentanter som hverken har eller kan få innsyn i bakgrunnen for det 

opprinnelige mistillitsforslaget. Da er det en betydelig risiko for at vedkommende blir valgt 

igjen, spesielt dersom stemmetallet er lavt for å bli valgt inn. Av samme grunn bør man ikke 

kunne oppheve et vedtak om karanteneperiode, ettersom Studenttinget potensielt må fatte et 

vedtak basert på en sak de ikke kan få innsyn i. 

 

Ettersom hver mistillitssak vil være unik og at det vil være umulig å forutse hvilke saker 

Studenttinget potensielt må behandle i fremtiden bør det ikke legges noen harde føringer for 

lenge karanteneperioden skal være. Dette er noe Studenttinget bør kunne vurdere fra sak til 

sak basert på bakgrunn for mistilliten. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

6.3.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse 

Ny tekst: 

§ 6.4 Offentliggjøring og ikrafttredelse 

Begrunnelse: 

Endre paragrafnummer som følge av ny §6.3 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

7.1.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

 

Begrunnelse: 

Ønsker ikke forkortelse i reglement. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

7.2.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Gammel tekst: 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel 

fra Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 

4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny tekst: 

 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 

forespørsel fra Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 
 

Begrunnelse: 

Økt lesbarhet. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 

F 

9.1.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 

Studenttinget kan også vedta at endringer i reglementet trer i kraft ved et senere tidspunkt, 

men ikke senere enn påfølgende studenttingsperiode. 

 

Begrunnelse: 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at reglementsendringer trer i kraft ved et 

senere tidspunkt. Da bør også Studenttinget ha mulighet til å bestemme dette. For eksempel 

hvis en reglementsendring medfører store endringer i praksis og organisasjon som tar tid å få 

på plass.  

Forslagstiller: Arbeidsutvalget 

 

 



Reglement for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. 

Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 

Førstegangsvedtak 04.11.21 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall:  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 

Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for 

Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for 

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for 

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 

 

Studenttingets representanter: De 25 lovlig valgte representantene som sitter rundt bordet og har 

stemmerett. 

Talerett: Retten til å ta ordet under debatter på møtet 

Forslagsrett: Retten til å foreslå endringer i vedtakssaker 

Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Gjøvik. 

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Ålesund. 

Stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund er lederne av de stedlige studentdemokratiene ved 

henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 

 

 

§1 Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 

Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet  

for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor NTNU. 

§ 1.2 Oppgaver 

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved 

NTNU. 

Studenttinget engasjerer seg også i nasjonal og internasjonal studentpolitikk på vegne av NTNUs 

studenter. 

Studenttinget er valgorgan for alle sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 

representert, med unntak av NTNU-styret. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger 

studentrepresentanter. 

§ 2 Sammensetning 

§ 2.1 Representanter 

Studenttinget består av 25 representanter. Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta 

stemmer i valget. Studenter som stiller til valg må ha studietilhørighet ved stedet de skal representere. 



 

 

 

§ 2.2 Valgmåte 

Representantene velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 

Mandatene fordeles med Huntington-Hill-metoden. Hver studieby sikres minst to – 2 –  mandater. 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 

valgreglementet. 

§ 3 Møter 

§ 3.1 Rett til å melde saker 

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der Arbeidsutvalget ikke er saksbehandlere skal  

være levert til Arbeidsutvalget senest åtte – 8 – dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 

Arbeidsutvalget skal innstille på hvorvidt saker med eksterne saksbehandlere behandles eller avvises med 

begrunnelse 

§ 3.2 Møterett 

Alle har møterett på Studenttingsmøter, så lenge møtet ikke er vedtatt lukket i henhold til § 3.10. 

Møtedatoer og møteinnkalling skal være bekjentgjort på Studenttingets nettsider. 

§ 3.3 Innkalling 

Studenttingets Arbeidsutvalg er ansvarlig for at innkallinger til Studenttingsmøter blir sendt ut til 

Studenttingsrepresentanter og andre interessenter. 

Innkallingen skal være sendt til representantene i Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato.  

Alle saker skal sendes med innstilling eller Arbeidsutvalgets bemerkning. 

§ 3.4 Vedtaksdyktighet 

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 

Faste representanter som ikke kan delta på et Studenttingsmøte skal varsle forfall så snart som mulig etter 

møteplanen er gjort kjent. Forfall meldes til Arbeidsutvalget.  

§ 3.5 Stemmerett 

Studenttingets representanter eller vara som møter for faste representanter har stemmerett i alle saker. 

Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet skal Studenttinget votere over 

om representanten skal få stemmerett i den aktuelle saken. Vedtak skal skje med 2/3 kvalifisert flertall. 

§ 3.6 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på Studenttingets møter. 

Alle studenter ved NTNU har forslagsrett på Studenttingets møter. 



§ 3.7 Vedtak 

Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 

representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  

§ 3.8 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. Arbeidsutvalgets innstilling ligger 

til grunn hvis ikke annet blir bestemt av Studenttinget. 

§ 3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

Studenttingsrepresentanter, Studenttingets Arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen kan for å kommentere et 

vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere henholdsvis protokolltilførsel eller 

stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før møtet heves. 

§ 3.10 Møte for lukkede dører 

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. Ledergruppen, 

Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. 

Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 

lukkede dører. 

§ 3.11 Faste Observatører 

Studentrepresentantene i NTNU-styret. Representanter fra studentdemokratier tilknyttet Sit, Norsk 

studentorganisasjon, studentrådene ved fakultetene, Velferdstinget, DION og styrer, råd og utvalg 

Studenttinget velger eller innstiller til.  

§ 3.12 Konstituerende Studenttingsmøte 

Konstituerende Studenttingsmøte er møtet hvor det påtroppende Studenttinget velger medlemmer til sitt 

Arbeidsutvalg. Møtet gjennomføres på høsten. 

§ 4 Arbeidsutvalget 

§ 4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet  

Studenttingets Arbeidsutvalg utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget. Ledergruppen består av 

Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i NTNUs styre som takker ja til stilling i Studenttinget. 

Ledergruppen fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene. 

Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssakter som blir lagt frem for Studenttinget. Arbeidsutvalgets 

innstilling blir lagt til grunn på møtet.  

Arbeidsutvalget kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget.  

Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak. 

 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid, hvorav fire – 4 – har arbeidssted i Trondheim 

og velges på Studenttingets konstituerende møte. På Studenttingets konstituerende møte skal leder velges 



først. Rekkefølgen for de påfølgende valgene avgjøres ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 

nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget i Trondheim. Leder kan ikke bli valgt som nestleder.  

 

Arbeidsutvalgets stillinger med arbeidssted i Trondheim skal være: 

• Leder 

• Fagpolitisk ansvarlig 

• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

• Internasjonal ansvarlig 

 

Arbeidsutvalgets to øvrige stillinger er Stedlig leder Gjøvik og Stedlig leder Ålesund. Disse velges av de 

lokale studentparlamentene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund, som ledere av de lokale 

studentparlamentene. 

 

Stedlige ledere godkjennes formelt av Studenttinget for å være en del av Studenttingets Arbeidsutvalg. 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-31.12 eller 1.7-30.6, avhengig 

av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til ny leder er valgt. 

§ 4.4 Stillingsinstruks 

Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 

denne vedtas av Studenttinget. 

§ 4.5 Vedtaksdyktighet 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig med minst 50 % oppmøte. 

§ 4.6 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Arbeidsutvalget avgjør leders stemme. 

§ 4.7 Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt Arbeidsutvalget ikke ønsker 

noe annet. 

§ 5 Valg i Studenttinget 

§ 5.1 Valgbarhet 

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 

§ 5.2 Valgmåte 

Ved valg benyttes «single transferable vote» etter retningslinjer for preferansevalg.  

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon, 

med mindre minst én representant krever skriftlig valg. 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller to – 2 – eller flere personer til, skal  



det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om  

nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

§ 5.4 Nyvalg i perioden 

Dersom en studentrepresentant som Studenttinget har valgt, oppnevnt eller innstilt trekker seg, eller får 

vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende studenttingsmøte. 

§ 5.5 Stemmelikhet 

Ved stemmelikhet gjenåpnes talerlisten og det holdes omvalg mellom de representantene som fikk like 

mange stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. 

Ved stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 

§ 5.6 Funksjonstid 

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv når møtet de 

er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg. 

Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt valg 

ved neste møte. 

§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Arbeidsutvalget 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i Studenttingets arbeidsutvalg.  

Dersom Stedlige ledere får vedtatt mistillit mot seg skal studentparlamentet orienteres 

§ 6.2 Andre 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot studentrepresentanter valgt, oppnevnt 

eller innstilt av Studenttinget. 

§ 6.3 Karantenetid 

Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi vedkommende en 

karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille til råd, verv eller utvalg 

Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 

 

Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på grunnlaget for 

mistillit. 

 

Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall 

§ 6.4 Offentliggjøring og ikrafttredelse 

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt mistillit mot seg 

fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget . 



§ 7 Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

§ 7.2 Oppgaver 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra 

Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 

4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

. 

§ 8 Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1 Forretningsorden 

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 

møter. 

§ 8.2 Økonomireglement 

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 

§ 8.3 Valgreglement 

Studenttinget vedtar et valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget. 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer 

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – 

uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 

med innkallingen. 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1 Ikrafttredelse 

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 

Studenttinget kan også vedta at endringer i reglementet trer i kraft ved et senere tidspunkt, men ikke 

senere enn påfølgende studenttingsperiode 



§ 9.2 Innlevering av endringsforslag 

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – uker før det 

første møte de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 

sendes med innkallingen. 

§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med ⅔  kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer i 

kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire 

uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse. 
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Møtedato: 25.11.2021 Saksbehandler: Sigurd Solheim 
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STi-sak 42/21 Forskningsintegrert utdanning 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
1: Resolusjon om forskningsintegrert utdanning 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ex. Phil – Examen philosophicum 
PhD – doktorgrad 
 
Anbefalt lesning 

• NTNU - Examen philosophicum 

• https://www.universitetsavisa.no/forskning/10-ganger-flere-utlendinger-tar-
phd-i-norge-enn-hva-norske-tar-i-utlandet/118493 

• https://om.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken
Forskningsintegrert utdanning er et hittil mindre kjent begrep. Det skiller seg fra 1 

forskningsbasert utdanning ved at studentene får bidra i pågående 2 

forskningsprosjekter som en del av utdanningen. Rollen studentene kan få inn i 3 

arbeidet med forskning kan være så meget, men det er viktig at studentene får delta 4 

aktivt i kjerneprosesser som utvikling av problemstillinger, datainnsamling, 5 

dataanalyse og diskusjon av resultater.  6 

 7 

Takket være høy lønn til stipendiater og et godt internasjonalt rykte, er 8 

utdanningssektoren i Norge, herunder også NTNU, gode på å rekruttere 9 

internasjonale kandidater til sine stipendiatstillinger. For hver tiende stipendiatstilling 10 

som fylles av en internasjonal kandidat i Norge, får én norsk kandidat 11 

stipendiatstilling i utlandet. Det er et problem at PhD-stillinger velges bort av norske 12 

studenter for en karriere i næringslivet, spesielt innenfor de teknologiske retningene.  13 

 14 

København Universitet har festet i strategien sin at de ønsker mer forskningsintegrert 15 

utdanning. Gjennom dette ønsker universitetet at studentene føler seg tettere knyttet 16 

til sitt fagområdes forskningsfellesskap, samtidig som studentene kan bidra med å 17 

utvikle og utfordre forskningsområder. I arbeidet med campussammenslåingen viser 18 

NTNU også et ønske om å skape tettere bånd mellom studentene og fagområdenes 19 

forskningsfellesskap. 20 

 21 

https://www.ntnu.no/exphil
https://www.universitetsavisa.no/forskning/10-ganger-flere-utlendinger-tar-phd-i-norge-enn-hva-norske-tar-i-utlandet/118493
https://www.universitetsavisa.no/forskning/10-ganger-flere-utlendinger-tar-phd-i-norge-enn-hva-norske-tar-i-utlandet/118493
https://om.ku.dk/strategi2023/strategi_2023_DK_print.pdf
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Examen philosophicum (Ex. Phil.) er emner som blant annet skal gi studenter 22 

forståelse for vitenskapelig kunnskap, hvordan man utvikler vitenskapelig 23 

kunnskapsgrunnlag, moralsk og etisk innsikt knyttet til vitenskapelig virksomhet. I de 24 

fleste studieløp vil man også lære om anvendbar forskningsmetode innenfor sitt 25 

fagfelt gjennom metodefag. I disse fagene lærer man om ulike metoder for 26 

datainnsamling og analyse av datamateriale, utvikling av problemstillinger og 27 

konklusjoner, samt hvordan man anvender forskningsetikk i disse prosessene. 28 

Begge disse fagtypene er tett knyttet opp mot gjeldende forskningspraksis innenfor 29 

sitt fagfelt. 30 

 31 

Saksbehandlers vurdering 32 

NTNU har et ansvar som kunnskapsinstitusjon, og kan gjerne skape et tettere bånd 33 

mellom to av de viktigste kjernevirksomhetene sine, nemlig forskning og utdanning. 34 

Innføring av forskningsintegrert utdanning vil bidra i arbeidet mellom å styrke dette 35 

samspillet. Samtidig møter ferdigutdannede studenter et arbeidsmarked som krever 36 

stadig høyere fleksibilitet, og dette vil være en enkel måte å gjøre studentene bedre 37 

kjente med enda en måte å arbeide på. 38 

 39 

NTNU ønsker i større grad å rekruttere egne studenter til sine PhD-stillinger. 40 

Rekrutteringsarbeidet har tatt mange former, og blant annet har suksessen med 41 

forskerlinjer ved fakultet for medisin og helsevitenskap blitt forsøkt kopiert over til 42 

andre fagretninger. Allikevel er ikke målene for internrekruttering nådd. 43 

Forskningsintegrert utdanning har et potensiale for å øke rekrutteringen, gjennom å 44 

gi nåværende studenter innsikt i forsknings som arbeid og karriere. Dette har 45 

potensiale for å vekke nysgjerrighet hos flere, eller gi de som allerede har 46 

nysgjerrigheten muligheten til å teste karriereveien. Forskningsintegrert utdanning vil 47 

også føre til et tettere bånd mellom studentene og den pågående forskningen i sitt 48 

fagmiljø, og da også fagmiljøet som en helhet. Dette til derfor kunne virke positivt på 49 

utfordringen man har sett i Studiebarometeret med at studentene i liten grad føler 50 

seg tilknyttet til fagmiljøene og de faglig ansatte.  51 

 52 

Det er også viktig at forskere og undervisere ser nytten av forskningsintegrert 53 

utdanning, en nytte som for forskere kan fremstå som merarbeid fremfor 54 

mulighetsgivende. En løsning kan være å bruke læringsassistenter i arbeidet med 55 

forskning, og gi økte ressurser til dette. På den måten vil prosjektet få flere ressurser 56 

og bidra til kompetanseheving blant ansatte studenter. Det vil også være viktig at 57 

forskningsintegrert utdanning blir første omgang blir innført i forskningsprosjekter 58 

hvor nytten av studentmedvirkning er tydeligst, som forskning på utdanning eller der 59 

man savner et yngre perspektiv. 60 

 61 

En modell vil være å inkludere forskningsintegrert utdanning i Ex. Phil emnene. 62 

Gjennom en innføring av fagspesifikke bolker med et tett bånd til pågående 63 

forskning, ville studentene kunne knytte forskningen til problemstillinger rundt de 64 

etiske prinsippene man lærer i emnet. I en slik modell vil man nødvendigvis ikke 65 

måtte gjøre større endringer i studieplaner og studieprogram, da Ex. Phil allerede 66 

ligger inne som et emne for de fleste studenter.  67 

 68 

En annen løsning ville vært å knytte forskningsintegrert utdanning opp mot 69 

metodefagene ved de ulike emnene. Også her med fagspesifikke bolker, kunne man 70 

som student fått muligheten til å lære forskningsmetode i praksis, og få benytte seg 71 
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nylig ervervet kunnskap for å gjøre forarbeid, innsamle og behandle data. Her vil man 72 

heller ikke trenge å gjøre større endringer i studieplanene. I begge mulige løsninger 73 

redegjort for så langt kan man også opprettet egne gruppebaserte og 74 

nysgjerrighetsdrevne studentforskningsprosjekter som kan resultere i felles 75 

publikasjoner mellom studenter og undervisere. 76 

 77 

En siste modell vil være å opprette egne emner for forskningsintegrert utdanning for 78 

de ulike fagretningene Med denne løsningen blir man nødt til å skape plass til disse. 79 

Saksbehandler ser på dette som den beste mulige løsningen, da noe nytt som 80 

forskningsintegrert utdanning vil kreve utprøvning enklest gjennomført gjennom 81 

valgbare fag. Bred innføring av forskningsintegrert utdanning inn i obligatoriske 82 

emner vil kreve brå omstilling i hele NTNUs forskningsvirke.  83 

 84 

Det vil være problematisk å tvinge flere obligatoriske emner på studieprogrammene 85 

ved NTNU. Studentenes valgfrihet innen egen utdanning er et viktig prinsipp, samt at 86 

noen studieprogrammer allerede har en etablert struktur med fastsatte emner som 87 

man eventuelt da måtte flytte på eller fjerne fra utdanningsplanen. Samtidig vil ikke 88 

alle studenter se nytteverdien av forskningsintegrert utdanning i sitt studieløp, og det 89 

er da en fordel at det heller er en mulighet man kan benytte seg av. Dette betyr heller 90 

ikke at valgbare emner er den eneste løsningen for NTNU. Forskningsintegrert 91 

utdanning kan få sin plass i utdanningsløpet på mang en måte, og det viktigste er at 92 

studentenes læringsutbytte og tilhørighet til forskermiljøet ivaretas. 93 

 94 

Saksbehandler ønsker at Studenttinget steller seg bak et ønske om å prøve 95 

forskningsintegrert utdanning i større grad ved NTNU gjennom valgbare emner. Et 96 

slikt tydelig signal legge et større press på NTNU når det kommer til å teste en ny 97 

undervisningsform, og et tettere bånd mellom utdanning og forskning vil gagne 98 

institusjonen som en helhet. 99 

 100 

Saksbehandlers innstilling 101 

Studenttinget vedtar «resolusjon om forskningsintegrert utdanning» med de endringer 102 

som forekommer under møtet. 103 



Resolusjon om forskningsintegrert utdanning 1 

 2 

Forskningsintegrert utdanning som et alternativt utdanningsvalg kan ha mange 3 

fordeler for både NTNU og studentene. Kompetansen deltakelse i forskningsprosjekter 4 

medfører for studentene gir studentene bedre forutsetninger for selvstendig, målrettet 5 

arbeid gjennom en analytisk tilnærming. Dette kan være en fordel når man som 6 

ferdigutdannet møter et arbeidsliv som krever stadig større omstillingsdyktighet og 7 

fleksibilitet av sine ansatte. Samtidig vil studentene lære mer om forskning gjennom 8 

praksis, og flere kan få øynene opp for forskning som karrierevei. På den måten vil 9 

bruk av forskningsintegrert utdanning supplere forskerlinjer i NTNUs 10 

rekrutteringsarbeid til stipendiatstillinger. Å gi studenter og forskere en arena hvor de 11 

sammen kan utvikle nye idéer og fortolkninger vil fungere som en stor ressurs for 12 

NTNUs forskningsvirksomhet.  13 

 14 

Å inkludere studentene i pågående forskningsprosesser kan gjennomføres på flere 15 

måter. Man kan knytte læring av metode tettere til pågående forskningsprosjekter 16 

innenfor fagområdet studentene hører til, eller utfordre studentene med etiske 17 

problemstillinger knyttet til pågående forskning i Ex. Phil.. Studenttinget ser på det som 18 

mest hensiktsmessig å gå for en løsning hvor studentene selv velger denne type 19 

utdanning, ved å tilgjengeliggjøre valgbare emner hvor studentene får bidra aktivt i 20 

pågående relevant forskning.  21 

 22 

Om det valgbare emnet oppretter egne forskningsprosjekter eller inkluderer 23 

studentene i undervisernes pågående prosjekter, avhenger av kapasitet, fagretning 24 

og hvor hensiktsmessig formatet ville vært. Det betyr heller ikke at valgbare emner er 25 

den eneste løsningen NTNU bør gå for. Det er nok mange mulige former for å 26 

innlemme det i utdanningsløpet utover det som er skissert her, så fremt løsningen på 27 

en hensiktsmessig måte når det overordnede målet om å gi studentene kompetanse 28 

og tilknytning til forskningsarbeid. Utvikling av problemstilling, datainnsamling, analyse 29 

og diskusjon av funnene er alle arbeidsprosesser som vil ha relevans for en rekke 30 

arbeidssituasjoner.  31 

 32 

 33 



Studenttinget NTNU mener at... 34 

● NTNU skal gjøre det til et mål å kunne tilby deltakelse i et forskningsprosjekt 35 

som en del av utdanningen i flerårige grader, for å tilby en større bredde i 36 

studentenes arbeidsmetodikk og å skape et enda tettere samspill mellom 37 

utdanning og forskning.  38 

● NTNU skal oppfordre ansatte til å involvere studentene i sitt forskningsarbeid. 39 

Det skal også utvikles insentiver som belønner forskeren og fagmiljøet for dette. 40 

Et slikt insentiv kan være økonomisk støtte til bruk av læringsassistenter i 41 

forskningsprosjekter.  42 

● Det skal innføres pilotprosjekt innenfor enkelte studieprogram for å undersøke 43 

og skaffe erfaringer om forskningsintegrert utdanning som konsept.  44 

● NTNU skal se på muligheter for at man lærer om forskningsetikk og metode 45 

gjennom en aktiv rolle i pågående forskning, for å være tettere knyttet til 46 

gjeldende forskningspraksis innenfor sitt fagfelt. 47 
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STi-sak 36/21 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 
 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 
et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 
i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 
integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 
permanent utvalg. 5 
 6 
FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 
 11 
Saksbehandlers vurdering 12 
Det skal velges to representanter til FUI. Den ene representanten må tilhøre 13 
ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim Representanten vil erstatte Marte Cathrine 14 
Ramstad. Den andre representantene må tilhøre NTNU i Ålesund og vil erstatte Lars 15 
Vestnes Larsen Alle studiebyene ved NTNU skal være representert i utvalget og 16 
begge kjønn bør også være representert. Funksjonstiden for vervet er fra 01.01.22-17 
31.12.22. Vervet er honorert. 18 
 19 
Arbeidsutvalgets innstilling 20 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


Ny arbeidsinstruks per 22.10.2020 1 

 2 
Arbeidsinstruks for FUI-representantene 3 
 4 
Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 5 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter fire studentrepresentanter i 6 
FUI hvorav to har studiested Trondheim, en har studiested Ålesund og en har 7 
studiested Gjøvik. Representanten fra Gjøvik samt en representant fra Trondheim blir 8 
valgt på våren og innehar stillingen for et studieår. Andre representanten fra 9 
Trondheim samt representanten fra Ålesund blir valgt på høsten og innehar stillingen 10 
for et kalenderår. Representantene jobber sammen og tilstreber å møte digitalt 11 
sammen med konsulenten hver 14 dag.. Representantene er selv ansvarlig for å 12 
fordele arbeidsoppgaver ut ifra studiested, studiesituasjon og timeplan. 13 
 14 
Arbeidsoppgaver: 15 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 16 
- Representere ingeniørstudentenes meninger i FUI både under og utenom 17 

møtene. 18 
- Arrangere formøter med studentrådet for ingeniørutdanningen (SR-ING) sine 19 

medlemmer i egen studieby. 20 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 21 

ingeniørstudentene behandles. 22 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene. 23 
- Strekke seg til å delta på Studenttingsseminar og studentrådsseminar. 24 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 25 
- Være ledere for SR-ING. 26 
- Arrangere allmøte for SR-ING i Trondheim, Gjøvik og Ålesund ved valg av nye 27 

representanter. 28 
I tillegg er det ønskelig at en av representantene fra Trondheim deltar på: 29 
- Formøter til universitetsstyret, formøter til utdanningsutvalget og FTV-forum 30 

når saker som angår ingeniørstudentene behandles. 31 
 32 
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STi-sak 37/21 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget 

for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget. Vervet er honorert. 11 

 12 

Representanten vil sitte fra 01.01.2022 frem til 31.12.2022, og første halvdel av 13 

perioden vil representanten sitte sammen med Roar Høiby Brakstad, som sitter frem 14 

til 30.06.22. Representanten vil erstatte Sander Elias Høyland som sitter fram til 15 

31.12.2021. 16 

 17 

Allmøtet for lektorutdanningen har fremmet Ninni Maria Unneberg som kandidat.  18 

 19 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 20 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 21 

 22 

Arbeidsutvalgets innstilling 23 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 24 

 25 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL


Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 
 2 
Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 
FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 
representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 
lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 
og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 
skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 
ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 
 13 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 14 
bakgrunn.   15 

 16 
Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 
- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 
- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 
- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 
lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 
- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 
- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 
- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 
- Kontortid to timer pr. uke. 29 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 



Referat: Allmøte 25/10-2021 

 

Ordstyrer: Sander Høyland 

Referent: Morten Nygård 

 

 

 

Saksliste: 

 

Konstituering 

 

Solvor åpner showet med presentasjon av sakslista. 

 

Sander blir valgt til ordstyrer og Morten til referent gjennom akklamasjon. 

 

Semesterberetninger 

 

Sander (FUL-representant for LUR) beretter om hva som har skjedd i FUL. 

 

Innføring av 3-ukers praksis 2. 

En uke fra praksis 3 flyttet til praksis 2. 

 

Jobbet med å fjerne 60sp krav til 4. praksis. 

 

Planlegging av lektorstreng. 

Innføre fag som bare LURinger har -> Økt samhold på linja. Planlagt iverksatt høst 2023. 

 

Evaluering/forbedring av LÆR1000. 

Litt ambisiøst å ha et felles emne for alle lektorer. Det jobbes med å forbedre endre dette. Fint 

for de som kommer etter oss. 

 

Solvor (LTV IE) beretter om IE. 

 

Skaffet kullkoordinator for 1. klasse. Endring på valg av denne, nå separert fra Elevrådsleder 

(1. klasses representant i Spanskrøret-styret).  

 

Evaluerer LÆR1000 

 

Har jobbet med å skaffe lesesalplasser hos IMF (institutt for matematiske fag). 

 

Sendt innspill til praksis til STI. 

 

Delt ut velferdsmidler. 

 

Åpent kontor med Martin (LTV NV) hver uke.   

 

Promoteringsarbeid. 

 

Martin (LTV NV) beretter om NV. 



 

Møter med referansegruppeforum for IFY. 

 

NOKUT er skeptisk til om NTNU opprettholder universitetsstandard på alle områder. Martin 

har jobbet med å opprettholde standarden til NTNU. 

 

Innspill/spørsmål 

 

Spørsmål om Lektorstreng. Hvilke fag skal med? 

Foreløpig ikke bestemt, men sannsynligvis nytt ITGK 1. semester, kanskje med ny emnekode. 

 

Blir det annet pensum for disse fagene? 

Foreløpig ikke bestemt, men ligger an til at hovedforskjellen blir på undervisningsform og 

kanskje vurderingsform. 

 

Spørsmål angående mulighet for fritak fra 60sp kravet for praksis 4. Ordningen laget pga. 

korona, men det undersøkes å senke eller fjerne kravet permanent. Ordningen vil videreføres 

til nåværende skoleår uavhengig av koronasituasjon.  

 

NOKUT-undersøkelsen viser at Lektorstudenter på Gløs bruker mer tid og har det tøffere enn 

Lektorstudenter på Dragvoll. 

 

 

Orientering om valg av LTV 

 

Det velges ikke LTV i dag, men kandidater får presentere seg. Valget skjer på 

studentvalget.no. Valget åpnes 1. november og lukkes 4. november. 5. november avsløres 

resultatet. Bruk stemmeretten din da! 

 

Det vil bli annonsert høyt og lavt når valget åpnes. 

 

Innspill: Inne på Studentweb må man velge et fakultet (IE eller NV), og dette avgjør hvor 

man har stemmerett. Det er teit, men det jobbes med å finne en løsning på problemet. 

 

Presentasjon av LTV-vervet 

 

Solvor presenterer sin stilling. 

 

Stillingen heter Lektortillitsvalgt for IE-fakultetet. 

 

Med i Studentrådet IE og Studentrådet Lektor. 

➔ Og diverse andre organer. 

 

Har kontakt med IE, IMF og IDI. 

 

Opplæring i NTNUs mange systemer, bl.a avviksystem. 

 

Tillits- og kontaktperson for LURinger. 

 

Det storstøttes fra alle tidligere LTVer. 



 

Det betales for 100 timer per semester (arbeidsmengden er varierende og stemmer ikke 

nødvendigvis helt med timetallet en får betalt for). 

 

Presentasjon av kandidat(er) 

 

Enkelte LURinger vurdere det litt, men ingen ønsker å presentere seg som kandidater.   

 

Presentasjon av FUL-vervet 

 

Sander presenterer stillingen sin. 

 

FUL møtes ca. 1 gang i måneden. 

SR-Lektormøter ca. 1 gang i måneden. 

Mye e-post. 

Betales (på godt og vondt) for alle timene som jobber, opp til 300 timer i semesteret. 

En krøklete valgprosess. 

 

Presentasjon av kandidat(er) 

 

Ninni stiller til FUL. 4. klassing. Vært interessert i lang tid. Tidligere LTV for NV. Kjenner 

NTNU-strukturen og studieprogrammet. Kjenner linjeforeningen og folkene. Har veldig lyst å 

bli fugl. 

 

Gira på å fortsette Sander sitt gode arbeid. Hjertesak i utveksling. Gjøre det mer oppnåelig å 

dra på utveksling. 

 

Stiller seg bak folket om å jobbe for å også redusere/fjerne SP-kravet til praksis 3. 

 

Valg 

 

Allmøtet innstiller Ninni Maria Unneberg til FUL-representant. 

 

Eventuelt 

 

Ingen eventuelt-saker 

 

 

Signaturer 

 

 

Sander E. Høyland (FUL-representant)  

 

 

 

Martin Fritzvold Hatlem (LTV NV) 

 

 

 

Solvor Sevland (LTV IE) 
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_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 
 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 
Rektor i strategiske spørsmål.  4 
 5 
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 
en på høsten.  9 
 10 
FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

• Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 
• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 
• Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 
• Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 
• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 
• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 
• Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 
• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS


 

  

 

2 
 22 
Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 
som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 
legges frem for 25 
Utdanningsutvalget. 26 
 27 
Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

• I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 29 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 
• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 
• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 
• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 36 
 37 
Saksbehandlers vurdering 38 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.   41 
 42 
Representanten vil sitte fra 01.01.2022 frem til 31.12.2022, og første halvdel av 43 
perioden vil representanten sitte sammen med Aamund Westermoen som sitter frem 44 
til 30.06.2022. Representanten vil erstatte Tuva Sandlie Søilen som sitter fram til 45 
31.12.2021. 46 
 47 
Vervet er honorert. 48 
 49 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 50 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 51 
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 52 
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 53 
representanten som stedfortreder.  54 
 55 
 56 
Arbeidsutvalgets innstilling 57 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 58 



Ny arbeidsinstruks per 04.02.2018 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene  3 

 4 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta studenter ved teknologimasterstudier sine 5 

interesser i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Det sitter to 6 

studentrepresentanter i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår, som blir innstilt 7 

av Studenttinget. Den FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for 8 

Studentrådet for sivilingeniørutdanningen som består av FTVer fra fakultetene som 9 

tilbyr sivilingeniørutdanning. Representantene jobber sammen og har kontortid to 10 

timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og 11 

timeplan.  12 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 13 
bakgrunn. 14 

 15 

Arbeidsoppgaver:  16 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUS. 17 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 18 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 19 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer 20 

som kommer fra FUS. 21 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 22 

- Kontortid to timer pr. uke. 23 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 24 

når saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 25 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  26 

- Være talerør mellom studentene og FUS. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 28 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 29 



 

18.11.2021  

 

 
  

Møtedato: 25.11.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 39/21 Valg av studentrepresentant til Klagenemda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Klagenemda 

 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Klagenemnda står det at komiteen håndterer blant annet følgende 1 

oppgaver:  2 

• Klager på avgjørelse om opptak av studenter. 3 

• Klager på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve. 4 

• Klager på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen. 5 

• Utestenging etter skikkethetsvurdering. 6 

 7 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 8 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemda.  9 

 10 

Nemda har 4-5 møter i semesteret, og hvert møte varer i ca. 2 timer. Vervet er 11 

kompensert for møtetiden, samt forberedelsestid på 4-6 timer før hvert møte.  12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Studenttinget NTNU velger studentmedlem med vara to ganger i året, slik at de har 15 

overlappende perioder. Det er personlig vara i nemda.  16 

 17 

Vervet har funksjonstid fra 01.01.2022 til 31.12.2022. Første halvdel av perioden vil 18 

representanten sitte sammen med Kaby Theivendran. Representanten vil erstatte 19 

Jostein Gjesdal som har funksjonstid fram til 31.12.2021.  20 

 21 

Rektor har gitt retningslinjer om at studentene skal være representert med en 22 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentmassen. Studenttinget 23 

vedtok i Sti-sak 54/04 å se bort i fra den føringen.  24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg 27 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda


 

  

 
 
Møtedato: 25.11.21    Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
STi-sak 40/21  Valg av studentrepresentant til LMU 
 

Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
 
Relevant litteratur 
Mandat til LMU 
 

 
Bakgrunn for saken 
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens §4-3 punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og 
ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer læringsmiljøutvalgets arbeidsområde. Begrepet 
læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske kontekster der studentenes lærings skjer, og som påvirker studentenes 
læringsutbytte.  
 

LMU skal blant annet: 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø. 
 
LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og fem 
fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselsvis blant ansattes og 
studentenes representanter. 
 
Saksbehandlers vurdering 
LMU skal ha tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim, en studentrepresentant 
fra NTNU Gjøvik og en studentrepresentant fra NTNU Ålesund.  
 
Studenttinget velger en studentrepresentant med funksjonstid fra 01.01.2022 – 
31.12.2022 som skal erstatte Maria Victoria Silva. Studenttinget velger også 
personlig vara. De øvrige studentrepresentantene har videre funksjonstid.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU


 

18.11.2021  

 

 
  

Møtedato: 25.11.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 41/21 Supplering av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 

 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 

NTNU.  2 

 3 

 4 

Utvalgets formål er:” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 

utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 

skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 

utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 

høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 

problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

 11 

Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 

fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL, FUI og FUS), direktør fra 13 

universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 

til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 

ligger normalt på tre timer. 16 

 17 

STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 

Utdanningsutvalget: 19 

 20 

 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU


 

  

 

2 

 22 

Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 23 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 24 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 25 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 26 

 27 
Arbeidsoppgaver 28 

 29 
• Delta på Utdanningsutvalgets møter 30 
• Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 31 

diskutert 32 
• Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 33 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 34 
• Delta på Studenttingets seminar 35 
• Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 36 
• Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 37 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 38 
nestleder en innføring i relevante saker i UU. 39 

 40 

Saksbehandlers vurdering 41 

Siden Fredrik Framhus ble valgt inn i Arbeidsutvalget til Studenttinget og skal nå sitte i 42 

Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig må det suppleres inn en 43 

ny for perioden hvor Framhus egentlig skulle sitte.  44 

 45 

Vervet er honorert. 46 

 47 

Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 48 

Utdanningsutvalget av sittende representant. 49 

 50 

Studenttinget supplerer inn én fast representant for perioden 01.01.22 til 30.06.22 51 

 52 

Arbeidsutvalgets innstilling 53 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 54 
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